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A TRIBUNA FOI ENTREGUE 
AOS COMPANHEIROS E 
COMPANHEIRAS NA MANHÃ DE 
ONTEM PARA DIALOGAR SOBRE 
A IMPORTÂNCIA DE NOVOS 
INVESTIMENTOS 
PARA A PLANTA.
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SINDICATO 
CONVERSA COM 
TRABALHADORES 
NA TOYOTA
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Quarta dose
A cidade de São Paulo iniciou 
a quarta dose da vacina contra 
a Covid-19 para pessoas aci-
ma de 70 anos. A aplicação 
será quatro meses após a 
terceira dose.

Desvio de recurso público
Ação do MPF pede que Bol-
sonaro e Wal do Açaí res-
pondam por improbidade. 
Secretária do gabinete quando 
ele era deputado, ela nunca 
deu expediente e tinha 80% do 
seu salário sacado.

De olho na boiada
O presidente do STF, Luiz Fux, 
se reuniu com nove ex-ministros 
do Meio Ambiente para deba-
ter sete processos relacionados 
à condução atual do Ministério.

Avanço do garimpo
O presidente da Câmara, 
Arthur Lira, pretende usar 
um grupo de trabalho sobre 
mineração em terra indígena 
para aprovar novo Código de 
Mineração.
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Notas e recados

O ex-procurador do 
Ministério Público Deltan 
Dallagnol, integrante da Ope-
ração Lava Jato em Curitiba, 
foi condenado na terça-feira, 
22, por 4 votos a 1, pelo STJ 
(Superior Tribunal de Justiça) 
a indenizar o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva por 
danos morais. 

À época, Dallagnol utili-
zou um PowerPoint em que 
o nome de Lula figurava no 
centro, rodeado por balões 
com dizeres que acusavam, 
sem provas, o ex-presidente 
de crimes de corrupção, lava-
gem de dinheiro e de ser chefe 
de organização criminosa. 

O ex-procurador terá que 
pagar R$ 75 mil pelos danos 
causados à imagem e à moral 
de Lula. Somados aos juros e 
à correção monetária, o valor 
da indenização pode chegar 
aos R$ 100 mil.

Espetacularização 
Os ministros que com-

põem a 4ª turma do STJ des-
tacaram a ausência de conte-
údo técnico apresentado no 
PowerPoint, além do uso de 
expressões que depreciam a 
honra e a imagem de Lula, 

Dallagnol é condenado pelo STJ 
a indenizar Lula por dano moral 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA EMPRESA TUROTEST MEDIDORES LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa TUROTEST MEDIDORES LTDA, inscrita no CNPJ 

sob o número 60.769.577/0001-94, com endereço na Avenida Luiz Merenda, nº 489 - Campanário, Diadema - SP, 09931-390, a participarem da Assem-
bléia Específica, que será realizada no dia 29 (vinte e nove) de março de 2022 (terça-feira), às 08h30min da manhã. A assembléia, que será presencial e 
ocorrerá nas dependências da empresa, observará medidas de prevenção à COVID-19, como distanciamento social de no mínimo 1,5 metros entre os 
participantes e uso de máscaras pelos mesmos. A ordem do dia será: a) participação nos Lucros e Resultados (PLR) b) discussão e deliberação sobre a 
contribuição negocial como recurso essencial para custeio desta negociação coletiva, visando à celebração da norma coletiva que contemple os interesses 
dos trabalhadores, sindicalizados ou não, da empresa c) autorização para a diretoria celebrar o respectivo acordo coletivo de trabalho e/ou aditamento; 
d) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. Diadema - SP, 23 de março de 2022. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”

Expressões “não técnicas” em PowerPoint e “espetacularização” 
provocaram danos contra a honra e a imagem de Lula.

denação de Deltan Dallagnol. 
Os principais jornais do país, 
que veicularam em suas capas 
e manchetes o PowerPoint 
contra Lula, deram pouco es-
paço para os votos favoráveis 
ao ex-presidente.

Vaza Jato
As reportagens publicadas 

pelo site The Intercept já ti-
nham revelado as mensagens 
trocadas e os abusos judiciais 
cometidos contra Lula pela 
Operação Lava Jato em conluio 
com o então juiz Sergio Moro. 

Inocente e livre
O ex-presidente Lula já 

tem 24 vitórias judiciais em 
todos os processos movidos 
contra ele, após ter ficado pre-
so injustamente por 580 dias, 
na sede da Superintendência 
da Polícia Federal, em Curi-
tiba (PR). Ontem completou 
um ano em que, por 3 votos 
a 2, os ministros da 2ª Turma 
do STF decidiram que Sergio 
Moro, ex-juiz e ex-ministro 
de Bolsonaro, foi parcial na 
condenação de Lula. 

Com informações do Bra-
sil de Fato e da CUT.

inclusive com julgamento 
antecipado. 

Para o ministro-relator 
do caso, Luis Felipe Salomão, 
houve uma espetacularização 
em torno desse episódio in-
compatível com a denúncia. 
Disse que Dallagnol “usou 
expressões desabonadoras da 
honra e imagem, e a meu ver 
não técnicas, como aquelas 
apresentadas na própria de-
núncia. Se valeu de Power-
Point, que se compunha de 
diversos círculos, identifica-
dos por palavras. As palavras, 

conforme se observa, se afas-
tavam da nomenclatura típica 
do direito penal e processual 
penal.”

Já o ministro Raul Araújo 
afirmou que houve excesso de 
poder e que ele atuou além de 
sua competência legal. Araújo 
concluiu dizendo que se levou 
muito tempo para reconhecer 
o erro, mas que isso está sendo 
corrigido.

Repercussão na mídia
Diferente de 2016, a mídia 

comercial pouco falou da con-
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Metalúrgicos do 
ABC defendem 

a vinda de 
novos produtos 
para garantir o 

futuro da planta 
de São Bernardo

DIRETORIA DO SINDICATO REAFIRMA A 
IMPORTÂNCIA DE INVESTIMENTOS NA TOYOTA

“A fábrica é 
importante para São 
Bernardo, para todo o 
ABC e para a Toyota”

A diretoria executiva dos 
Metalúrgicos do ABC 
esteve na Toyota, em 

São Bernardo, na manhã de 
ontem, para entregar a Tribuna 
aos trabalhadores e dialogar 
sobre a importância de novos 
investimentos que garantam o 
futuro da planta. Foi a primei-
ra ida à empresa com a nova 
composição da diretoria, com 
Moisés Selerges na presidência.

O diretor administrativo do 
Sindicato, Wellington Messias 
Damasceno, que acompanha as 
discussões na Toyota, destacou 
o papel da planta para a região e 
para a própria montadora. 

“A empresa é importante 
para São Bernardo, para todo 
o ABC e para a Toyota e se 
consolidou como uma fábrica 
de componentes. É uma planta 
viável do ponto de vista econô-
mico e estratégico, competitiva, 
com mão de obra qualificada 
e que pode receber mais in-
vestimentos. Essa tem sido 
a nossa luta e a nossa defesa 

desde o Inovar-Auto e que foi 
intensificada com a ida do setor 
administrativo para Sorocaba”, 
afirmou. 

Novos investimentos
O Sindicato defende pro-

jetos de futuro para dar mais 
tranquilidade e estabilidade 
aos trabalhadores, além do 
desenvolvimento econômico e 
social para toda a região. 

“Temos discutido que se-
jam feitos investimentos de 
futuro para manter empregos 
qualificados e gerar novos 
postos de trabalho. A Toyota 
tem foco em veículos elétricos 
e híbridos no mundo, inclusive 
o híbrido a etanol saiu daqui”, 
disse. “Portanto, é totalmente 
viável que São Bernardo pro-
duza o conjunto elétrico, seja a 
bateria, o motor ou a integração 
do sistema, por exemplo. Esse é 
um futuro possível e que temos 
tratado em todos os diálogos 
com a empresa e com os tra-
balhadores”, ressaltou. 

 
Primeira planta

Wellington lembrou que 
a planta de São Bernardo 
é a primeira da Toyota 
fora do Japão, inau-
gurada em 1962. 

Com o progra-
ma automotivo 
Inovar-Auto, o 
Sindicato lu-
tou pela vinda 
da produção do 
Prius para a plan-
ta, com o desen-
volvimento de 
uma tecnologia 
que não existia 
no Brasil, po-

rém o avanço das negociações 
dependia de participação do 
governo do Estado na tribu-
tação exclusiva, o que não 
aconteceu. 

“Desde então, temos ne-
gociado o incremento na pro-
dução. Recentemente houve 
aumento da demanda por 
conta dos componentes que 
abastecem as outras plantas no 
Brasil e também a produção 
para exportação. O Sindicato 
tem feito assembleias com 
os trabalhadores e buscado a 
empresa o tempo todo para 
discutir a vinda de novos pro-
dutos”, concluiu.
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• O Corinthians não conse-
guiu inscrever o volante 
Maycon para a fase final 
do Paulistão. O atleta, que 
veio da Ucrânia, busca 
um contrato por emprés-
timo.

• O Internacional demons-
trou interesse em contratar 
o atacante Lucas Braga, 
do Santos. O atleta tem 
vínculo com o time da Vila 
até abril de 2026. 

• O atacante Emiliano Rigo-
ni chegou a 50 jogos pelo 
São Paulo. O argentino 
balançou as redes 13 ve-
zes e deu oito assistências 
para gols.
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Oposição cobra investigação de gabinete 
paralelo no ministério da Educação 

O vazamento dos áudios 
do ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, que deixam 
claro que verbas da pasta 
eram priorizadas para prefei-
turas cujos pedidos vinham 
de dois pastores indicados 
por Bolsonaro evidenciam 
um gabinete paralelo no 
MEC e já foram parar na 
justiça. Os pastores Gilmar 
Santos e Arilton Moura, ci-
tados pelo ministro, não têm 
cargos no governo, mas atu-
am em um esquema informal 
de obtenção de recursos.

A oposição cobra investi-
gação e punição para o caso. 
Após diversas representa-
ções, a PGR (Procuradoria 
Geral da República) decidiu 
pedir ao STF (Supremo Tri-
bunal Federal) a abertura de 
inquérito para investigar a 
conduta do ministro.  

O coordenador da Escola 
Dona Lindu e da Regional 
Ribeirão Pires e Rio Grande 
da Serra, Marcos Paulo Lou-
renço, o Marquinhos, lem-
brou que a educação nunca 
foi prioridade deste governo, 
mas a corrupção, ao contrá-
rio, sempre esteve presente. 

Para Edna de Melo dos Santos, mãe da companheira Tamires, trabalhadora na Escola 
Dona Lindu. Hospital Estadual Mário Covas. Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321, Santo 
André. De segunda a sábado, das 8h às 15h30. Tel: 2829-5162.Doe Sangue

“Este já é o terceiro minis-
tro da Educação no governo 
Bolsonaro, todos eles sem 
compromisso com o tema. 
O único compromisso de-
les é atender aos interesses 
escusos do presidente. Nós 
que estamos no dia a dia da 
educação sabemos a falta que 
ela faz para a classe trabalha-
dora e para os jovens. Eles 
destruíram tudo o que foi 

construído anteriormente. O 
brasileiro quer ter uma for-
mação, mas infelizmente este 
governo só pensa na questão 
ideológica e está deixando os 
trabalhadores sem formação 
alguma, nem técnica nem 
acadêmica”.

“Um governo que se ele-
geu com base do discurso de 
anticorrupção vem a cada 
dia provando ser o mais sujo 

e corrupto da história. Este 
é o governo que temos que 
derrubar”, completou. 

Um quilo de ouro 
O prefeito Gilberto Braga 

(PSDB), do município Luis 
Domingues (MA), afirmou 
que o pastor Arilton Moura 
pediu um quilo de ouro para 
liberar verbas de obras de 
educação para a cidade. O 
pedido teria sido feito em um 
restaurante de Brasília na pre-
sença de outros políticos. A 
declaração foi dada ao jornal 
O Estado de S. Paulo.  

Áudio vazado 
“Minha prioridade é aten-

der primeiro os municípios 
que mais precisam. E, depois, 
atender a todos os que são 
amigos do pastor Gilmar”, 
disse o ministro da Educação 
em áudio divulgado pelo 
jornal Folha de SP. “Porque 
foi um pedido especial que o 
presidente da República fez 
para mim”, completou. 

adonis guerra


